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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครนายก  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๘๘ รูป ขาดสอบ ๑๙ รูป คงสอบ ๖๙ รูป สอบได้ ๔๗ รูป สอบตก ๒๒ รูป (๖๘.๑๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๓๕๙/๐๐๐๑ พระณัฐวุฒิ ปฺาวโร ขวาทอง
๕/๗/๒๕๓๓ ๒๖/๔/๒๕๕๗

วัดกุดตะเคียน  

นย ๔๓๕๙/๐๐๐๒
พระปลัดทนงศักดิ

์

นรินฺโท โชติกุล

๑๒/๑๑/๒๕๓๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๓

วัดดง  

นย ๔๓๕๙/๐๐๐๓
พระสมบุญ กิตฺติปฺโ กลินใบ

่

๑๘/๘/๒๕๑๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๕

วัดตุมภรณ์รังษี  

นย ๔๓๕๙/๐๐๐๔ พระศรชัย สุชาโต รวยรืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๒๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๒

วัดบุ่งกระเบา  

นย ๔๓๕๙/๐๐๐๕
พระช้อย สีลนนฺโท สิมาจาน

๑๐/๐๑/๒๕๐๘ ๓๑/๐๓/๒๕๕๔

วัดบุ่งกระเบา  

นย ๔๓๕๙/๐๐๐๖ พระณัฐพงศ์ กิตฺติโก พันธะพุมมี

๒๔/๐๔/๒๕๑๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดบุ่งกระเบา  

นย ๔๓๕๙/๐๐๐๗
พระมหาอัมพันธ์ อาวุธปฺโ น้อมระวี

๙/๑๐/๒๔๙๐ ๒๐/๒/๒๕๕๗ วัดบุญนาครักขิตาราม
 

นย ๔๓๕๙/๐๐๐๘ พระศุภชัย สุธมฺโม จารย์คำมา
๕/๙/๒๕๒๓ ๑๑/๗/๒๕๕๗

วัดวังดอกไม้  

นย ๔๓๕๙/๐๐๐๙
พระอาตา อธิปฺโ เปยเช

๓/๑/๒๕๓๘ ๒๐/๖/๒๕๕๗
วัดวังตูม  

นย ๔๓๕๙/๐๐๑๐ สามเณรองอาจ  ดอยบรรจบ
๓/๖/๒๕๔๓

 วัดวังตูม  

นย ๔๓๕๙/๐๐๑๑ พระฉาย อธิวฑฺฒโก สุดสระ
๓/๑๑/๒๕๐๐ ๒๖/๗/๒๕๕๗

วัดวังยายฉิม  

นย ๔๓๕๙/๐๐๑๒
สามเณรศักดิสิทธิ

์ ์

 ทองกาบ
๒๒/๕/๒๕๔๑

 วัดศรีจุฬา  

นย ๔๓๕๙/๐๐๑๓
สามเณรศุภดิษ  ปอมเรือง

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

 วัดศรีจุฬา  

นย ๔๓๕๙/๐๐๑๔
พระวัชรพงศ์ าวโร กำพลรัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๒๖ ๒๑/๐๓/๒๕๕๗

วัดสบกเขียว  

นย ๔๓๕๙/๐๐๑๕
พระพงศ์ธาริน สิริธโร รุจิวีรานันท์ชัย

๕/๔/๒๕๒๑
๑๒/๑๒/๒๕๕๒

วัดสุตธรรมาราม  

นย ๔๓๕๙/๐๐๑๖ สามเณรนรินทร  เขียวอ่อน
๑๒/๖/๒๕๔๔

 วัดสุวรรณ  

นย ๔๓๕๙/๐๐๑๗
สามเณรคมกฤษ  วงษ์วังจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดหนองโพธิ

์

 

นย ๔๓๕๙/๐๐๑๘
สามเณรประดิษฐ์  อินทร์ขอ

๖/๒/๒๕๔๔
 วัดหนองโพธิ

์

 

นย ๔๓๕๙/๐๐๑๙
พระบุญปลูก ปภสฺสโร วงศ์ปราญช์

๐๕/๐๔/๒๕๑๓ ๒๔/๑๐/๒๕๕๓

วัดใหญ่ทักขิณาราม  

นย ๔๓๕๙/๐๐๒๐
พระพนม มหาาโณ จันทร์หอม

๕/๑/๒๕๑๗ ๙/๕/๒๕๓๘ วัดอุดมธานี  

นย ๔๓๕๙/๐๐๒๑
สามเณรอุกกฤษฎ์  กงจันทร์

๒๔/๙/๒๕๔๓

 วัดอุดมธานี  

นย ๔๓๕๙/๐๐๒๒
พระสุรัตน์ ปฺาวโร สุขศาสตร์

๑๒/๑/๒๕๐๓ ๑๐/๔/๒๕๕๖ วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ
 

นย ๔๓๕๙/๐๐๒๓
พระอธิคม ทานรโต แสนพร

๒๖/๑๒/๒๕๑๓
๑๙/๗/๒๕๕๘

วัดเขาส่องกล้อง  

นย ๔๓๕๙/๐๐๒๔
พระรังสรรค์ ปยสีโล ทีระลึก

่

๑๒/๐๖/๒๕๒๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๖

วัดเขาหัวนา  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครนายก  ๑ / ๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นย ๔๓๕๙/๐๐๒๕
พระสกลคุณ ปรกฺกโม กมลภูพัชรกุล

๓/๑๒/๒๕๐๒
๑/๙/๒๕๕๖ วัดช้าง  

นย ๔๓๕๙/๐๐๒๖
พระสมคิด คมฺภีรปฺโ เพ็ชรเรือง

๘/๑/๒๕๒๒ ๒๕/๕/๒๕๕๗
วัดเนินสะอาด  

นย ๔๓๕๙/๐๐๒๗
สามเณรเจตดา  ยมมูล

๑๒/๗/๒๕๔๒

 วัดบ้านพริก  

นย ๔๓๕๙/๐๐๒๘
พระจินดา ปริชาโน สละบาป

๑๙/๒/๒๕๓๖ ๑๗/๕/๒๕๕๗
วัดปาขะ  

นย ๔๓๕๙/๐๐๒๙
พระอำพันธ์ คนฺธสาโร เนียมหมวด

๓๑/๑/๒๔๙๘ ๑๒/๑/๒๕๕๗ วัดโพธิแก้วเบญจธาราม

์

 

นย ๔๓๕๙/๐๐๓๐
พระปนา ขนฺติโก หลิมสกุล ๑/๕/๒๕๑๓ ๑/๓/๒๕๕๗ วัดไม้รวก  

นย ๔๓๕๙/๐๐๓๑
พระศุภดิษฐ์ ิติาโณ

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๒๓/๑/๒๕๑๗ ๑๑/๗/๒๕๕๗
วัดวังบัว  

นย ๔๓๕๙/๐๐๓๒
พระวรพจน์ อคฺคปฺโ บำรุงจิตต์

๑๕/๓/๒๕๒๑ ๒๙/๖/๒๕๕๙
วัดสมอบุญคง  

นย ๔๓๕๙/๐๐๓๓
พระนคร กนฺตสาโร ศรีประสิทธิ

์

๒๘/๑/๒๕๓๔ ๒๕/๗/๒๕๕๕
วัดหนองเคียม

่

 

นย ๔๓๕๙/๐๐๓๔
พระสังข์ กนฺตฺสีโล สืบเพ็ง

๑๕/๐๗/๒๕๑๑ ๐๙/๐๖/๒๕๕๖

วัดเกาะกา  

นย ๔๓๕๙/๐๐๓๕
พระอำนาจ อนาลโย สุนทรห้าว

๑๒/๐๒/๒๕๑๓ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗

วัดขุมข้าว  

นย ๔๓๕๙/๐๐๓๖
พระสัมภาษณ์ เตชวโร วัฒนภักดี

๐๒/๐๙/๒๕๐๒ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗

วัดโคกสว่าง  

นย ๔๓๕๙/๐๐๓๗
พระสติม จตฺตมโล นาคละม้าย

๐๖/๐๔/๒๕๐๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗

วัดท่ามะปราง  

นย ๔๓๕๙/๐๐๓๘
พระสมาน สุจิตฺโต พาดพิน

๑๒/๐๓/๒๔๘๖ ๑๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดเนินสะทอน  

นย ๔๓๕๙/๐๐๓๙
พระอนุสรณ์ สุจิตฺโต ชูประเสริฐ

๑๐/๐๒/๒๕๑๘ ๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วัดปทุมวงษาวาส  

นย ๔๓๕๙/๐๐๔๐
พระสมชาย กิตฺติสทฺโท กาขุนทด

๐๔/๑๒/๒๕๐๔ ๑๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดปทุมวงษาวาส  

นย ๔๓๕๙/๐๐๔๑
พระศักดิสิทธิ

์ ์

านกโร ภิรมย์

๑๖/๐๗/๒๕๒๓ ๒๗/๐๗/๒๕๕๓

วัดฝงคลอง  

นย ๔๓๕๙/๐๐๔๒
พระประสิทธิ ภทฺรชโย คำสา

๒๑/๐๑/๒๕๐๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๕

วัดฝงคลอง  

นย ๔๓๕๙/๐๐๔๓
พระฉลอง ปฺาทีโป เคนะ

๐๑/๐๘/๒๕๐๔ ๐๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดห้วยโรง  

นย ๔๓๕๙/๐๐๔๔
พระรชตะ ธมฺมิโก ชูชาติเจริญพร

๒๔/๘/๒๕๑๑ ๒๕/๓/๒๕๕๖
วัดคลอง ๑  

นย ๔๓๕๙/๐๐๔๕
พระสมาน ปยธโร กว้างทุ่ง

๐๙/๐๑/๒๕๑๘ ๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วัดโพธิแทน

์

 

นย ๔๓๕๙/๐๐๔๖
พระโยธิน มหาวีโร สืบปรุ

๑๓/๑๐/๒๕๒๐
๑๕/๘/๒๕๕๗

วัดสว่างอารมณ์  

นย ๔๓๕๙/๐๐๔๗
พระวินิจ อตฺตสาโร เรืองสุวรรณ

๑๒/๐๓/๒๕๑๐
๑๘/๖/๒๕๕๗

วัดใหม่พงษ์โสภณ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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